
Wonen bij De Zijlen
Is wonen zoals jij dat wilt

Wonen in 

Oost-Groningen

De Zijlen: met zorg in de samenleving
De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie Groningen zo’n twaalfhonderd mensen
bij wonen, werk of dagbesteding. Het gaat om mensen met een verstandelijke
beperking. Sommige mensen wonen zelfstandig. Zij hebben aan een paar uur hulp
per week genoeg. Anderen worden 24 uur per dag verzorgd. Daar tussenin varieert
de begeleiding. De mensen van De Zijlen helpen het leven vormgeven, waarbij de
cliënt zoveel mogelijk zelf de regie in handen heeft. Dat doen we zorgvuldig. Ons
motto is niet voor niets: ‘Met zorg in de samenleving’.

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust 
contact op met Danny Piers. Danny kan je alles vertellen
over de mogelijkheden. Ook als je bijvoorbeeld op zoek
bent naar werk of dagbesteding bij De Zijlen.
T: 0594 - 85 05 52
E: clientservicepunt@dezijlen.nl
I:  www.dezijlen.nl

Thuis een beetje hulp nodig?
Woon je zelfstandig en heb je wat hulp nodig bij het 
regelen van geldzaken, het invullen van formulieren of de
opvoeding van kinderen? Ook dan kun je bij ons terecht.

Een warm huis met gezellige huisgenoten. Een eigen
plek waar je je thuis voelt en jezelf kunt zijn.
Wij vinden dat iedereen prettig en vertrouwd moet
kunnen wonen. Alleen of samen met anderen.
Samen kijken we wat je graag wilt en wat het beste bij
jou past. Wil je misschien wonen in Zuidoost-Groningen?

De Gilde, Muntendam

Bloemenstaete, Sappemeer

De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zuid-Oost Groningen

De Woldstee, Onstwedde

 



Musselkanaal De Woldstee
In woonvorm Musselkanaal hebben de 27 bewoners een

eigen appartement. Elk appartement is voorzien van een

woonkamer, eigen sanitair, een aparte slaapkamer en 

keuken. Daarnaast zijn er twee gemeenschappelijke ruim-

tes, die de bewoners zelf beheren. Hier organiseren ze

regelmatig activiteiten. Het appartementencomplex staat

vlakbij het gezellige centrum van Musselkanaal waar alle

winkels op loopafstand bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt

voor de bushalte.

Jan Kortstraat 4-64

9581 BH Musselkanaal

musselkanaal@dezijlen.nl

Op de Woldstee in Onstwedde hebben de bewoners alle-

maal een eigen zit- en slaapkamer. Er is een ontmoetings-

ruimte aanwezig voor bijvoorbeeld activiteiten of om 

gezamenlijk een warme maaltijd, een kopje koffie of thee

te nuttigen. Er worden veel activiteiten door vrijwilligers

georganiseerd. De Woldstee ligt in het centrum met op

loopafstand een supermarkt, winkels, een kapper, een 

pinautomaat en een bushalte. Grenzend aan de Woldstee

aan de Jabbingelaan 6/8 hebben zeven bewoners een

eigen appartement. Deze is voorzien van een woonkamer

met kitchenette, slaapkamer en een eigen sanitaire ruimte.

Jabbingelaan 10

9591 AM Onstwedde

woldstee@dezijlen.nl 

De Zonnehof
De Zonnehof in Onstwedde is een appartementencomplex.

Elke bewoner heeft een eigen appartement, bestaand uit

een woonkamer, slaapkamer, douche en toilet. 

Hier worden zij begeleid bij het zo zelfstandig mogelijk

wonen. De twintig bewoners kunnen zich bij veel dagelijk-

se zaken zelf redden. Ondersteuning is mogelijk op

afspraak bijvoorbeeld bij persoonlijke verzorging of bij het

regelen van geldzaken. Onstwedde is een klein en gezellig

dorp met diverse voorzieningen, zoals een supermarkt,

bloemenzaak en kapper. Het dorp is goed bereikbaar.

Olde Hof 78 

9591 CK Onstwedde


